
 

สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ เมืองเซ่ียเหมิน  1 

 

รายงานสถานการณ์เศรษฐกจิ รายเดือนเมษายน  2562 

สถานการณ์รังนกและผลติภัณฑ์รังนกในตลาดจีน 

โดยสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมอืงเซ่ียเหมนิ 
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1.ภาพรวม 

รังนก (Edible bird’s nest : EBN หรือ swiftlet’s nest)  หมายถึง รังของนกอีแอ่นหรือนก

แอ่นกินรังท่ีสามารถนาํมาบริโภคไดจ้ากสารคดัหลัง่จากต่อมนํ้ าลาย ของนกอีแอ่นหรือนกแอ่นกินรัง 

ชาวจีนมีความเช่ือตามศาสตร์แพทยแ์ผนจีนท่ีสืบทอดมายาวนานหลายพนัปีท่ีวา่รังนกเป็น

อาหารอายุวฒันะจากธรรมชาติท่ีมีคุณค่าชั้นยอด รังนกจะช่วยบาํรุงหยินท่ีปอด ช่วยให้ปอดชุ่มช่ืน 

เสริมธาตุนํ้าท่ีหลอดเสียงและหลอดลม บรรเทาอาการอกัเสบของผิวหนา้และแผน่หลงั ทาํให้ชุ่มคอ

และสดช่ืน เพิ่มความแขง็แรงใหก้บัไต มา้ม ลดพลงั หยาง ช่วยใหผ้วิพรรณดี ชะลอความชราและทาํ

ใหอ้ายยุนื มีรายงานวา่ แพทยแ์ผนจีนใชรั้งนกรักษาโรคปอด โรคกระเพาะ และโรคไต 

รังนกจึงเป็นสินคา้พรีเม่ียมในตลาดจีน โดยผูบ้ริโภคทุกเพศทุกวยัสามารถด่ืมได ้ จนได้

สมญานามว่า “ไข่มุกแห่งเอเชีย”  นอกจากน้ี พบว่า ชาวจีนนิยมให้รังนกสําหรับผูป่้วยหรือเป็น

ของขวญัใหก้บัผูใ้หญ่ อีกดว้ย 

ชาวจีนส่วนใหญ่นิยมนาํรังนกมาทาํเป็นซุปหรือตุ๋นกบั ยาจีน, มะละกอ,  เมล็ดบวั,  พุทรา, 

โสม เป็นตน้ ทั้งน้ี มณฑล/เทียบเท่ามณฑลท่ีนิยมบริโภครังนกส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัออก 

เช่น กวางตุ้ง ฝูเจ้ียน เจียงซู เจ้อเจียง เซ่ียงไฮ้ ส่วนมณฑล/เทียบเท่ามณฑลในภาคเหนือท่ีนิยม

บริโภครังนก เช่น ซานตง เหอหนาน เหอเป่ย กรุงปักก่ิง ซ่ึงผูบ้ริโภคในมณฑล/เทียบเท่ามณฑล

เหล่าน้ีมีกาํลงัซ้ือสูง 
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2.สถานการณ์รังนกในตลาดจีน 

2.1 Chinese Academy of Inspection and Quarantine หรือ CAIQ (จดัตั้งข้ึนโดยรัฐบาลจีน 

ภารกิจหลกัคือการดาํเนินการวจิยัการตรวจสอบและกกักนั การวจิยัดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขั้นสูง) ตลาดจีนบริโภครังนกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ปริมาณการนาํเขา้รังนกแห้งท่ีทาํความสะอาดแลว้

ของจีนในปี 2561  สูงถึง 105.2 ตนั ขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 29 เน่ืองจากมีความเซ่ือว่ารังนกบาํรุง

สุขภาพ ดังนั้นตลาดรังนกในจีนจึงเติบโตอย่างรวดเร็ว ประกอบกบัผูบ้ริโภคชาวจีนมีกาํลังซ้ือ

เพิ่มข้ึนจึงส่งผลใหค้วามตอ้งการบริโภครังนกเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

 
ท่ีมา : Chinese Academy of Inspection and Quarantine, CAIQ  

 

      สาํหรับปี 2561 แหล่งนาํเขา้รังนกแห้งท่ีทาํความสะอาดแลว้ 3 อนัดบัแรกของจีน ไดแ้ก่ 

อินโดนีเซีย  มาเลเซียและไทย โดยมีปริมาณนาํเขา้ 70.6 ตนั(เพิ่มข้ึนร้อยละ 28.6 YoY), 33.3 ตนั

(เพิ่มข้ึนร้อยละ 27.4 YoY) และ 1.3 ตนั (เพิ่มข้ึนร้อยละ 120 YoY )ตามลาํดบั 

       อน่ึง เม่ือปี 2554 จีน ประกาศห้ามนาํเขา้รังนกจากทุกประเทศ เน่ืองจากตรวจพบสาร 
ไนไตรทเ์กินมาตรฐานในรังนกแดงท่ีนาํเขา้จากมาเลเซีย ต่อมาทางการจีนไดอ้นุญาตให้นาํเขา้รังนก

จากมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทยอีกคร้ัง โดยจีนไดอ้นุญาตใหน้าํเขา้รังนกจากไทยอีกคร้ังเม่ือเดือน

สิงหาคม 2560 

       นอกจากน้ี รายงานของ the Edible Bird's Nest Market Committee of China 

Agricultural Wholesale Markets Association ระบุวา่ เม่ือปี 2560 ยอดขายรังนกผา่นแฟลตฟอร์ม

ของอาลีบาบา มีมูลค่าทั้งส้ิน 1.48 ล้านหยวน เพิ่มข้ึนกว่าปี 2558 มากกว่า 30 เท่า สําหรับกลุ่ม

ผูบ้ริโภครังนก ไดเ้ปล่ียนแปลงไป กล่าวคือในอดีตกลุ่มผูบ้ริโภครังนกคือกลุ่มผูห้ญิง แต่ปัจจุบนั

ผูบ้ริโภครังนกคือประชาชนทุกช่วงอาย ุ 
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       ทั้งน้ี เม่ือพิจารณารังนกท่ีจาํหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ในตลาดจีนแลว้ พบวา่มีรังนก       

2 แบบ คือ รังนกแหง้ท่ีทาํความสะอาจแลว้(ตอ้งนาํมาปรุง จึงจะรับประทานได)้ และรังนกสําเร็จรูป 

(พร้อมรับประทาน) 

 2.2 เม่ือชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจีนดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ผูบ้ริโภคชาวจีน              

หนัมาให้ความสําคญัในการรักษาสุขภาพมากข้ึน รังนกจึงเป็นอาหารเสริมแบบดั้งเดิมท่ีมีคุณค่าสูง           

จึงไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคชาวจีนเป็นอยา่งมาก  

      อย่างไรก็ตาม พบวา่มีรังนกัปลอมและรังนกไม่ไดม้าตรฐานวางจาํหน่ายในจีนเพิ่มข้ึน

ตามไปดว้ย ปัจจุบนัช่องทางการจาํหน่ายรังนก มีทั้งแบบถูกกฎหมาย )การคา้ทัว่ไป  B2B และการคา้

แบบ cross border e-commerce B2C) และผดิกฎหมาย )ไม่ผา่นพิธีการศุลกากร(  

      ดงันั้น เพื่อปกป้องและคุม้ครองสุขภาพของผูบ้ริโภคจีน ทางการจีนจึงพฒันาระบบการ

ติดตามและตรวจสอบแหล่งกาํเนิดสินคา้รังนกให้สมบูรณ์แบบมากข้ึน เม่ือปี 2556 CAIQ จึงได้

กาํหนดให้สินค้ารังนกเขา้สู่ระบบ

ติดตามและตรวจสอบแหล่งกาํเนิด 

( http://ebn.caiq.org.cn/web/index.do ) 

พ ร้ อ ม ดํา เ นิ น ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น 

รับรองและติดฉลากแหล่งกาํเนิดแก่

บริษทัรังนกแปรรูปในต่างประเทศ

ดว้ยเพื่อรับรองวา่เป็นรังนกท่ีนาํเขา้

อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ดว้ยเหตุน้ี ในปี 2561 บริษทัท่ีมีการจดทะเบียนและรังนกท่ีไดติ้ดฉลาก

แหล่งกาํเนิดมีจาํนวนมากข้ึน 

      ปัจจุบนั บริษัทแปรรูปรังนกในต่างประเทศท่ีได้ข้ึนทะเบียนในจีน (ตั้ งแต่ ปี 2561 

ทางการจีนได้ปรับโครงหน่วยงานใหม่ การขอข้ึนทะเบียนรังนก ต้องติดต่อCertification and 

Accreditation Administration of the People's Republic of China : CNCA ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารกาํกบั

ดูแลของ State Market Regulatory Administration : SMRA) รวมทั้งส้ิน 56 บริษทั ประกอบดว้ย

บริษทัแปรรูปรังนกของมาเลเซีย 33 บริษทั ของอินโดนีเซีย 21 บริษทั และของไทย 2 บริษทั  

ทั้งน้ี บริษทัไทยท่ีไดข้ึ้นทะเบียนรังนก (ไม่รวมรังนกพร้อมรับประทาน) ในจีน มี บริษทั   2

  ไดแ้ก่บริษทัสยามรังนกทะเลใต ้จาํกดั (Siam South Sea Bird’s Nest Co, Ltd ) เลขทะเบียน 283 

และบริษทั สยามอินเตอร์เนชั่นแนลรังนก จาํกดั (Siam International Bird Nest Co, Ltd)                 

เลขทะเบียน 301 

 

 

 
เคร่ืองหมายติดตามและตรวจสอบรังนกท่ีวางจาํหน่ายในจีน 
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2.3  จีนอนุมัตินําเข้ารังนกดิบทีย่งัไม่ทาํความสะอาด 

        นอกจาก จีนอนุญาตใหน้าํเขา้รังนกแหง้ท่ีทาํความสะอาดแลว้  จีนยงัไดอ้นุมติัให้นาํเขา้

รังนกท่ียงัไม่ทาํความสะอาดอีกด้วย โดยรังนกดิบดงักล่าวจะถูกทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค    

ในจีน ก่อนแปรรูปเป็นอาหารต่อไป  

        โดยเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2561 ศุลกากรจีน

ได้ประกาศรายช่ือผู ้ประกอบการจีนท่ีได้รับอนุมัติให ้          

แปรรูปรังนกดิบนาํเขา้ชุดแรก  2 ราย ไดแ้ก่ บริษทั Guangxi 

Zhongma Qinzhou Industrial Park Jingu Investment จาํกดั 

จากสวนอุตสาหกรรมชินโจว  มณฑลกวางสี กาํลงัการผลิต

ปีละ 15 ตนัต่อปี และบริษทั Xiamen Free Trade Zone 

Xiamen Yan'anju Industrial จาํกดั จากเขตทดลองการคา้

เสรีเมืองเซ่ียเหมิน มณฑลฝเูจ้ียน กาํลงัการผลิต 250  ตนัต่อปี  

 2.4. สวนอุตสาหกรรมรังนกตะวนัออกเฉียงใต้ ณ เมือง เซ่ียเหมิน มณฑลฝูเจีย้น 

        เพื่อรองรับความตอ้งการบริโภครังนก และเพื่อยกระดบัคุณภาพมาตรฐานของรังนก

บริษทั Southeast Edible Bird Nest Capital จาํกดั  จึงพฒันาสวนอุตสาหกรรมรังนกตะวนัออกเฉียงใต ้

ซ่ึงมีโรงงานตั้งอยูท่ี่เมืองเซ่ียเหมิน โดยสวนอุตสาหกรรมฯ เป็นหน่ึงในโครงการก่อสร้างท่ีสําคญั

ของเมือง เซ่ียเหมิน มณฑลฝเูจ้ียน มีพื้นท่ีก่อสร้างประมาณ   70 , 000  ตารางเมตร  คาดวา่จะแลว้เสร็จ

ภายในปี 2562 ทั้งน้ี สวนอุตสาหกรรมดังกล่าวจะเป็นจุดท่ีสําคญัท่ีได้รวมห่วงโซ่อุปทานของ

อุตสาหกรรมรังนกครบวงจร เช่น การ

ผลิต การเงิน การคา้ การวิจยัและพฒันา 

ซ่ึงจะมีบทบาทสําคญัในอุตสาหกรรม

รังนกและเป็นศูนยก์ระจายรังนกท่ีใหญ่

ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ทั้ งน้ี 

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ค้า รั ง น ก ใ ห้ เ ป็ น

ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ มี บู ร ณ า ก า ร ข อ ง

อุตสาหกรรมการคา้รังนกจะเอ้ือต่อการ

พัฒนาอุตสาหกรรมรังนกระหว่างจีน

และประเทศส่งออกรังนก 

หากโครงการก่อสร้างแลว้เสร็จผูป้ระกอบการรังนกไทย สามารถเขา้เยี่ยมชมโครงการไดเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายกบัผูป้ระกอบการรังนกในตลาดจีน ซ่ึงอาจเป็นอีกช่องทางในการเขา้สู่ตลาดจีน 

 
ภาพจาํลองสวนอุตสาหกรรมรังนกฯ ในเมืองเซ่ียเหมิน 

 
รังนกท่ียงัไม่ทาํความสะอาด 
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อน่ึง เม่ือเดือนมีนาคม 2562 บริษทั Southeast Edible Bird Nest Capital จาํกดั ไดล้งนามกบั

กลุ่มบริษทัรังนกและการพฒันาตลาดกรุ๊ปเวียดนาม เพื่อส่งเสริมและพฒันาตลาดรังนก  โดยฝ่าย

เวียดนามขอ้ตกลงจะส่งรังนกท่ียงัไม่ทาํความสะอาดจากเวียดนามไปยงัท่าเรือเซ่ียเหมิน จากนั้น

บริษทั สวนอุตสาหกรรมฯ จะดาํเนินการทาํความสะอาดรังนกดิบดงักล่าวและแปรรูปต่อไป               

2.5  ช่องทางการจําหน่ายรังนก 

                    (1) ช่องทางออฟไลน์ เช่น ร้านคา้ปลีก/ซุปเปอร์มาร์เก็ตระดบัพรีเม่ียม และร้านขายยา 

           นอกจากน้ี พบว่ายงัมีร้านคา้ท่ีจาํหน่าย 

รั ง น ก โ ด ย เ ฉ พ า ะ  เ ช่ น  ร้ า น   Yan'anju   ซ่ึ ง

จาํหน่ายรังนกและผลิตภณัฑ์รังนก (ทั้งรังนก

แหง้และ รังนกสาํเร็จรูป) มีสาขากวา่ 400 สาขา

ใน 27 มณฑล/เทียบเท่ามณฑล โดยในมณฑล           

ฝเูจ้ียนมีร้านดงักล่าว 57 สาขา  

         ทั้ ง น้ี  แบรนด์ Yan'anju  เป็นแบรนด์ของ

บริษทั Xiamen  Yan'anju  Group จาํกดั โดยบริษทัฯ 

ดาํเนินธุรกิจ รังนกครบวงจรในจีน เช่น นําเข้า          

รังนกดิบ แปรรูปรังนกเป็นอาหาร วิจัย  ผลิต

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง กระจายสินคา้ เป็นตน้ 

      (2) ร้านค้าออนไลน์ ทั้งน้ี ร้านคา้ออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยม คือ ร้านคา้ออนไลน์ท่ีมี

ความน่าเช่ือถือ เช่น Tmall.com, JD.com, Suning.com เป็นตน้ 

 

3. ภาพรวมตลาดรังนกบนแฟลตฟอร์มออนไลน์ของจีน 

3.1 ราคาจาํหน่ายปลีกรังนกและผลิตภณัฑรั์งนกบนแฟลตฟอร์มออนไลน์ 

       ปัจจุบัน ผูบ้ริโภคชาวจีนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เลือกซ้ือรังนกออนไลน์ แพลดฟอร์ม              

อีคอมเมิร์ซท่ีจาํหน่ายสินคา้รังนก อยา่งเช่น Tmall, JD, Suning.com และร้านขายยา Tong Ren Tang 

เป็นตน้ เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีน่าเช่ือถือ รังนกในตลาดจีนส่วนมากเป็นรังนกนาํเขา้ มีทั้งยี่ห้อของ

ตวัเองและยี่ห้อจากต่างประเทศ รังนกท่ีวางจาํหน่ายทางออนไลน์ส่วนมากเป็นรังนกนาํเขา้จาก

มาเลเซีย  อินโดนีเซีย และ ประเทศไทย เป็นหลกั 

 

 
ภาพหน้าร้านรังนกฯ Yan'anju  

 

รังนกสาํเร็จรูป ราคา 2,748 หยวน ต่อกล่อง (10 ถ้วย) 
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ตวัอยา่งแบรนด์รังนกจีนท่ีมีช่ือเสียง  

แบรนด์ ราคาจาํหน่าย นํ้าหนกั รูปภาพ 

Yan Place 1,199 หยวน 30g 

 

Tong Ren Tang 1,988 หยวน 30g 

 

Yan An Ju 2,300 หยวน 50g 

 

Lu Jia Yan 246 หยวน 20g 

 

Lou shang 1,350 หยวน 75g 

 

 ท่ีมา :  Tmall.com , JD.com , Suning.com 
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ตวัอยา่งแบรนด์รังนกนาํเขา้ท่ีมีซ่ือเสียงในตลาดจีน  

ประเทศที่นําเข้า แบรนด์ ราคาจําหน่าย นํา้หนัก รูปภาพ 

มาเลเซีย 

Chai foo 1,099 หยวน 30g 

 

Eu Yan Sang 1,980 หยวน 40g 

 

อินโดนีเซีย 

Yan Dear 1,445 หยวน 50g 

 

Yan Huang Ge 2,480 หยวน 100g 

 

 

 

ไทย 

 

 

Xi Yan Tang 528 หยวน 20g 
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ประเทศที่นําเข้า แบรนด์ ราคาจําหน่าย นํา้หนัก รูปภาพ 

 

 

ไทย 
ฮัน่เชง้ 2,500 หยวน 100g 

 

ท่ีมา :  Tmall.com, JD.com, Suning.com  

3.2 ตลาดรังนกสําเร็จรูปบนแพลตฟอร์ม Tmall.com 

      Tmall.com ได้เปิดรายงานขอ้มูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมรังนกสําเร็จรูป ตลาดรังนก

สําเร็จรูปบนโลกการค้าอีคอมเมิร์ซของจีนมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยพบว่า                       

ยอดจาํหน่ายรังนกออนไลน์ในปี 2561 เม่ือเทียบกบัปี 2557 เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 238  

     สําหรับรังนกสําเร็จรูป(พร้อมรับประทาน)ท่ีครองส่วนแบ่งตลาดในแฟลตฟอร์ม

ออนไลน์เป็นแบรนด์จีน คิดแป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของมูลค่ารังนกสําเร็จรูปทั้งหมด ทั้งน้ี ปี 2561 

แบรนด์รังนกสําเร็จรูปท่ีมียอดจาํหน่ายสูง (เกิน 10 ลา้นหยวน) เช่น YAN PALACE (เยี่ยนจ้ือว ู               

燕之屋), ASIAN BIRD’S NEST  (艾尚燕)  ส่วนรังนกสําเร็จรูปจากต่างประเทศท่ีเป็นท่ี

นิยมคือ รังนกจากประเทศไทย รองลงมาคือ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา  

       ทั้งน้ี สินคา้รังนกสําเร็จรูป 5 แบรนด์ท่ีขยายตวัเร็วท่ีสุด ไดแ้ก่  Yan Impression, Twin 

Lotus, Jihuo Bird’s Nest, Xiao Xian Dun, PT Swift ตามลาํดบั 

                     ตวัอยา่งรังนกสาํเร็จรูป 5 แบรนดท่ี์ขยายตวัเร็วท่ีสุด 

แบรนด์ ราคาจาํหน่าย นํ้าหนกั รูปภาพ 

Yan Impression 199 หยวน 75g*3 ขวด 
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แบรนด์ ราคาจาํหน่าย นํ้าหนกั รูปภาพ 

Twin Lotus 339 หยวน 75ml*3 ขวด 

 

Jihuo Bird’s Nest 498 หยวน 75g*3 ขวด 

 

Xiao Xian Dun 469 หยวน 70g*3 ขวด 

 

PT Swift 458 หยวน 80g*3 ขวด 

 

ท่ีมา : www.tmall.com  

เม่ือปี 2561 มีผูบ้ริโภคซ้ือรังนกสําเร็จรูปบนแพลตฟอร์ม Tmall.com เพิ่มข้ึนร้อยละ 256                 

เม่ือเทียบกบัปี 2559 ในท่ีน้ีเป็นลูกคา้ใหม่ถึงร้อยละ 90  

นอกจากน้ี พบว่า ผูบ้ริโภครายใหม่ยงัคงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยผูบ้ริโภคท่ีเกิดระหวา่งปี 

ค.ศ.1985-1989 (30- 34 ปี) และปี ค.ศ. 1990-1999 (20 -29 ปี) เป็นกลุ่มหลกัท่ีบริโภครังนกสําเร็จรูป 

โดยมีส่วนแบ่งตลาดคิดเป็นร้อยละ 60 ของจาํนวนผูบ้ริโภครังนกสาํเร็จรูปบน Tmall.com ทั้งหมด  

นอกจากน้ี พบวา่ ปี 2561 ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือรังนกต่อคนมากกวา่ 1,000 หยวนข้ึนไปขยายตวัเป็น 

2 เท่าจากปี 2559  นอกจากน้ี จาํนวนผูบ้ริโภคท่ีซ้ือรังนกสําเร็จรูปผา่นแพลตฟอร์ม Tmall.com เกิน              

5 คร้ังต่อปีเพิ่มข้ึนร้อยละ 60 YoY 

สํา หรับ ความ นิยม บริโภครัง นกสํ า เ ร็จ รูป ท่ีจําหน่าย บนแพล ตฟ อร์ม  Tmall.com                     

และแนวโนม้ตลาดพบวา่ รังนกสาํเร็จรูปพร้อมรับประทานจะเป็นท่ีนิยมมากข้ึน เน่ืองจากผูบ้ริโภค

ตอ้งการความสะดวกมากข้ึน  



 

สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ เมืองเซ่ียเหมิน  10 

 

นอกจากน้ี พบว่า รังนกสําเร็จรูปท่ีไม่ใส่นํ้ าตาล ไม่ใส่สารกันบูด มีแนวโน้มขยายตัว           

อยา่งต่อเน่ือง เพราะปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีความรู้เร่ืองสุขภาพมากข้ึนจึงลดการรับประทานความหวาน

นอ้ยลง  

สําหรับผลิตภณัฑ์อาหารอ่ืนๆท่ีมีส่วนผสมของรังนกก็ได้รับความนิยมมากเช่นกนั เช่น         

ขนมเป๊ียะไส้รังนก ขนมไหวพ้ระจนัทร์ไส้รังนก โดยในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมามียอดขายเพิ่มข้ึน 2 เท่า 

 
   ทั้งน้ี เมืองท่ีมีชาวจีนสั่งซ้ือรังนกสําเร็จรูปบ่อยคร้ังท่ีสุดในปีท่ีผา่นมา 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

ปักก่ิง เซียงไฮ ้เทียนจิน เฉิงตู และ หนานหนิง สําหรับมณฑลท่ีชาวจีนสั่งซ้ือรังนกสําเร็จรูปมาก

ท่ีสุดคือ มณฑลกวางตุง้ โดยช่วงท่ีมีการสั่งซ้ือรรังนกสําเร็จรูปมากท่ีสุด คือ ช่วงเทศกาลคนโสด 

(วนัท่ี 11 เดือน11)  

5. สรุปข้ันตอนสําคัญก่อนส่งออกรังนกไทยไปตลาดจีน 

 5.1 รังนกท่ีส่งออกจากไทยไปจีนตอ้งผ่านการข้ึนทะเบียนแหล่งผลิตจากกรมปศุสัตว ์           

ของไทย ผ่านการกาํจดัขน ทาํความสะอาด และมีระบบควบคุมคุณภาพและระบบการตรวจสอบ

ยอ้นกลบั รวมทั้งตอ้งมีใบรับรองจากกรมปศุสัตวด์ว้ย  

       ทั้งน้ี ตามมาตรฐานสินคา้เกษตรไทย (มกษ.6705-2557) หากจาํแนกตามสีธรรมชาติ

ของรังนก โดยไม่ผา่นกระบวนการฟอกหรือยอ้มสีใดๆ ประกอบดว้ย 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

         (1) รังนกสีขาว 

         (2) รังนกสีแดง 

         (3) รังนกสีเหลือง 

        (4) รังนกสีเหลืองทอง 

        อยา่งไรก็ตาม หากจาํแนกประเภทตามลกัษณะการเก็บรังนก แบ่งไดเ้ป็น รังนกถํ้า (เป็น

รังนกท่ีอาศัยในถํ้ า รังนกชนิดน้ีได้รับความนิยมมากเพราะเป็นรังนกท่ีได้จากนกท่ีหากินตาม

ตวัอยา่งผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีส่วนผสมของรังนก 

  
 

ขนมเป๊ียะไส้รังนก                   ขนมไหวพ้ระจนัทร์ไส้รังนก              รังนกผสมโสม 
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ธรรมชาติซ่ึงอุดมไปดว้ยสารอาหารและมีราคาแพงกว่ารังนกบา้น)  และรังนกบา้น (เป็นรังนกท่ี        

นกมาสร้างไวใ้นอาคารท่ีมนุษยส์ร้าง ทาํใหร้าคาถูกวา่รังนกถํ้า) 

ทั้งน้ี คุณภาพรังนก ตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนด ดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นรังนกแท ้

(2) มีสีและกล่ินตามธรรมชาติของรังนกไม่มีสีหรือกล่ินผิดปกติ 

(3) สะอาด ปราศจากส่ิงแปลกปลอมท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 

(4) มีปริมาณความช้ืนไม่เกิน 15% โดยนํ้าหนกั 

(5) วตัถุเจือปนอาหาร 

(6) หา้มใชว้ตัถุเจือปนอาหารและสารปรุงแต่งกล่ินรส  

     ส่วนสารพิษตกคา้ง ชนิดและปริมาณสารพิษตกคา้งในรังนกให้เป็นไปตามขอ้กา้หนด            

ในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มกษ. 9002  มาตรฐานสินคา้เกษตร เร่ือง สารพิษตกคา้ง:ปริมาณสารพิษ

ตกคา้งสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐานสินคา้เกษตร เร่ือง สารพิษตกคา้ง:ปริมาณสารพิษตกคา้ง

สูงสุดท่ีปนเป้ือนจากสาเหตุท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้

        สําหรับสารปนเป้ือน ชนิดและปริมาณสารปนเป้ือนในรังนกให้เป็นไปตามขอ้กาํหนด

ในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไนไตรท์ (Nitrite) ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ (คาํนวณเป็นโซเดียม             

ไนไตรท(์Sodium nitrite))พบไดไ้ม่เกิน 30 mg/kg   

     อน่ึง รังนกตาม มาตรฐานสินคา้เกษตรไทย (มกษ.6705-2557)  ใชก้บัรังนก (bird’s nest)               

ท่ีไดจ้ากสารคดัหลั่งจากต่อมนํ้ าลาย(salivary glands)ของนกอีแอ่นหรือนกแอ่นกินรังซ่ึงมีช่ือ

วิทยาศาสตร์วา่Aerodramus germani หรือ Collocalia germani หรือ Aerodramus fuciphagus  หรือ 

Collocalia fuciphaga อยูใ่นสกุล Aerodramus หรือ สกุลCollocalia ท่ีผา่นกระบวนการเตรียมขั้นตน้

ไดแ้ก่ คดัแยกรังทาํความสะอาด ทาํใหแ้หง้โดยอาจมีการข้ึนรูป พร้อมจาํหน่ายเพื่อการบริโภค 

        ทั้งน้ี มาตรฐานสินคา้เกษตรขา้งตน้น้ีไม่ใชก้บัรังนกดิบท่ียงัไม่ผา่นกระบวนการทาํความ

สะอาดรังนกท่ีใชแ้ปรรูปในอุตสาหกรรม และผลิตภณัฑ์รังนกท่ีผา่นกระบวนการแปรรูปท่ีมีผลต่อ

การเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะท่ีสาํคญัเช่น การพาสเจอร์ไรส์ หรือ สเตอริไลส์ 

    โดยผลิตภณัฑ์รังนกท่ีนาํเขา้มาจีนจะตอ้งมีบรรจุภณัฑ์ท่ีมีแสดงช่ือ นํ้ าหนกั หมายเลข

ทะเบียนรัง(ถํ้า)นก ช่ือท่ีอยูแ่ละหมายเลขทะเบียนบริษทัแปรรูป วธีิการเก็บรักษาสินคา้และวนัเดือน

ปีท่ีผลิตเป็นภาษาจีนและองักฤษ ขอ้มูลและตราสัญลกัษณ์ต่าง ๆ จะตอ้งสอดคลอ้งกบักฎระเบียบ

และมาตรฐานของจีน 

 5.2 จดทะเบียนกับสํานักงานรับรองและควบคุมคุณภาพจีน หรือ Certification and 

Accreditation Administration of the People's Republic of China : CNCA ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารกาํกบั

ดูแลของ State Market Regulatory Administration: SMRA    



 

สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ เมืองเซ่ียเหมิน  12 

 

         ปัจจุบนั บริษทัรังนกไทยท่ีประเทศจีนอนุญาตให้นาํเขา้รังนก ไดแ้ก่  บริษทัสยามรัง

นกทะเลใต ้จาํกดั (Siam South Sea Bird’s Nest Co, Ltd ) และบริษทัสยามอินเตอร์เนชัน่แนลรังนก 

จาํกดั ( Siam International Bird Nest Co,Ltd)  

   5.3 จดทะเบียนกบั Chinese Academy of Inspection and Quarantine : CAIQ (ไม่ได้บังคับ 

แต่เป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้บริโภคจีน โดยรังนกท่ีไม่ได้นาํเข้าจากบริษัทท่ีจดทะเบียน

อย่างถกูต้องตามกฎหมายไม่สามารถใช้บริการติดฉลากและตรวจสอบย้อนหลังนีไ้ด้) เพื่อติดฉลาก

แหล่งกาํเนิดแก่บริษทัรังนกแปรรูปในต่างประเทศ  ซ่ึงรับรองวา่เป็นรังนกท่ีนาํเขา้อยา่งถูกตอ้งตาม

กฎหมาย  

 ทั้งน้ี การส่งออกรังนกท่ีส่งออกจากไทยไปจีน ไดรั้บประโยชน์จากความตกลงการคา้เสรี

อาเซียน-จีน โดยอตัราภาษีสาํหรับผลิตภณัฑรั์งนกไทย ดงัน้ี  

พิกดั (HS Code ) รายการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีนาํเขา้ภายใต ้ASEAN-China FTA 

04100010 รังนก 13%  25% 

     ท่ีมา: ศุลกากรแห่งชาติจีน  

6. บทสรุป 

    ตลาดจีนมีความต้องการบริโภครังนกเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากผูบ้ริโภคจีนให้

ความสําคญักบัสุขภาพมากข้ึน ประกอบกบัผูบ้ริโภคมีกาํลงัซ้ือสูงข้ึน  จึงเป็นโอกาสท่ีดีสําหรับ              

รังนกไทยในการเขา้สู่ตลาดจีน  

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากจีนมีมาตรการเขม้งวดสําหรับการนาํเขา้รังนก ดงันั้น ผูผ้ลิตรังนก

ไทยจะตอ้งรักษาคุณภาพและมาตรฐานอยา่งเคร่งครัด  

   นอกจากผูป้ระกอบการรังนกไทยตอ้งกฎระเบียบตามประกาศอนุญาตการนาํเขา้ฯอย่าง

เคร่งครัดแล้ว การสร้างมูลค่าสินคา้ให้แก่รังนกเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่ง เช่น การพฒันาผลิตภณัฑ์

ใหม่ๆ การออกแบบบรรจุภณัฑ ์ เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัผูผ้ลิตรังนกจากประเทศอ่ืนท่ีครองตลาด

มาก่อน  

ท่ีมา: https://baike.so.com/doc/5331162-5566399.html , http://www.aqsiq.gov.cn  

  http://www.ruidelun.com,  http://www.yanwo115.com/ 

 https://www.cbndata.com/  https://tech.china.com/article/20190331/kejiyuan0129263929.html 

http://www.yanwo115.com , http://global.chinadaily.com.cn , www.acfs.go.th 

สัมภาษณ์ผูแ้ปรรูปรังนกในเมืองเซ่ียเหมิน, World Trade Atlas 

ประมวลโดย สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ เมืองเซ่ียเหมิน (thaitcxiamen@ditp.go.th) 
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